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KRINGEN VAN GEPENSIONEERDEN KBC 

Aansluitingsformulier 

 

 

Stuur dit formulier naar de voorzitter van de kring waarvan u lid wilt worden. 

 

 

ONDERGETEKENDE 

Naam en voornaam: ………………………………………………………………………………………………. 

Volledig adres: ……………………………………………………………………………………………………... 

Telefoon: ………………………………………….. Gsm: ……………………………………………................. 

E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………... 

Geboortedatum: ………/………../……………. 

Uit actieve dienst sinds ………/………../……………. door: 

o vrijstelling van prestaties (VVP) 

o pensionering 

Ik wil me inschrijven als: 

o eigen lid bij kring ………………………………………………………………………………………….. 

o toetredend lid bij kring ……………………………………………………………………………………. 

 
BURGERLIJKE STAND 

o Ongehuwd 

o Gehuwd met of partner van: …………………………………………………………………………….. 

Sinds: ………/………../……………. Geboortedatum partner: ………/………../…………. 

o Weduwe/weduwnaar van: …………………………………………………………   

Sinds: ………/………../……………. 

 
HOBBY’S (in volgorde van belangrijkheid) 

 
Uzelf Uw echtgeno(o)t(e) of partner 

1  
 

 

2  
 

 

3  
 

 

4  
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PRIVACYWETGEVING 
 
Sociaal Fonds KBC en de kringen van gepensioneerden verwerken de persoonsgegevens van het 
(kandidaat-)lid in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en privacybeleid.  
 

1. Om je in de toekomst snel en efficiënt, maar ook milieuvriendelijk (elektronisch en niet op 
papier) te kunnen informeren als lid, is het handig om over je eventuele e-mailadres te 
beschikken. Als je dit hieronder opgeeft, zal het alleen worden gebruikt voor communicatie 
door de kringen van gepensioneerden of overkoepeld door het Sociaal Fonds KBC. 

         
Ik,  ondertekende van deze aanvraag, verklaar akkoord te gaan met het gebruik van mijn privé 
e-mailadres voor deze doeleinden: 
 
E-mailadres: ……………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening 
 
 
 

2. Op onze website plaatsen we in het kader van betrokkenheid van de leden ook bepaalde 
privé-informatie, zoals oa (huwelijks)verjaardagen, overlijdens. De privacywetgeving verplicht 
ons om hiervoor expliciet je toestemming te vragen.  
 
Dit kan door hieronder het vakje aan te kruisen: 

□ Ik, ondertekende van deze aanvraag, verklaar akkoord te gaan met het publiceren van 

privé-informatie, zoals hierboven omschreven, op de website van de kring waarbij ik aansluit.  
 
 

3. Als lid van onze kring kan je ook genieten van heel wat kortingen op je favoriete merken en 
voordelen via de site Benefits at Work. Via de maandelijkse Benefits at Work-nieuwsbrief blijf 
je op de hoogte van elk volgend aanbod. Bovendien heb je op de site een handig overzicht 
van alle kortingen per thema. Om te genieten van het aanbod van Benefits at Work, moet je 
akkoord gaan dat je e-mailadres wordt bezorgd aan Benefits at Work. Via het mailadres dat je 
opgeeft ontvang je van Benefits at Work een persoonlijke code waarmee je toegang krijgt tot 
het voordelenplatform van Benefits at Work, samen met de werkwijze hoe je dit doet. 
Eenmaal je bent geregistreerd, kan je je inschrijven voor de nieuwsbrief zodat je geen enkel 
voordeel mist. 

 
Hiermee akkoord gaan, kan door hieronder het vakje aan te kruisen: 

□ Ik, ondertekende van deze aanvraag, verklaar akkoord te gaan met het verzenden van mijn 

privé e-mailadres naar Benefits at Work voor bovenstaande doeleinden.  
 
 

4. Je toestemming geven met bovenstaande verwerkingen is geen verplichting. Bovendien kan 
je deze op elk ogenblik aanpassen of intrekken.  

 
 
Datum: ………/………../……………. 
 
 
Handtekening 

 
 

 
 

 

https://kbcgepensioneerden.benefitsatwork.be/
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Kringen van gepensioneerden 

 

Antwerpen voorzitter Roger Wouters 

adres Molenbaan 37, 2160 Wommelgem 

e-mailadres roger.wouters1210@telenet.be 

site www.kbcpagant.be 

 

 

Brugge voorzitter Godfried Vandenberghe 

adres Wijngaardstraat 25, 8820 Torhout 

e-mailadres godfried.vandenberghe1@telenet.be 

site www.kringkbcbrugge.be 

 

 

Brussel voorzitter Jonas De Jonge 

adres Laarbeeklaan 77 bus 5, 1731 Asse-Zellik  

e-mailadres seniorenkbcbrussel@gmail.com 

site www.seniorenkbcbrussel.be 

 

 

Gent voorzitter Daniel Verbeke 

adres Collegebaan 2G5, 9090 Melle 

e-mailadres dan.verbeke@scarlet.be 

site www.koggent.be 

 

 

Kortrijk voorzitter Guido Elebaut 

Adres Rue Verte Voie 6C, 7750 Amougies 

e-mailadres guido.elebaut@skynet.be 

site www.kringkbckortrijk.be 

 

 

Leuven voorzitter Achille Cuypers 

adres Heirbaan 40, 3110 Rotselaar 

e-mailadres achille.cuypers@telenet.be 

site www.seniorenkbcleuven.be 

 

 

Limburg voorzitter Nico Cleuren 

adres Omloopstraat 16, 3620 Lanaken 

e-mailadres nicocleuren@hotmail.com 

site www.seniorenkbclimburg.be 

 


